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Edital n.º  65/2019 

Ana Paula Fernandes Martins 

Presidente da Câmara Municipal de Tavira 
 

TORNA PÚBLICO, que nos termos do n.º1 do artigo 56.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em 

reunião ordinária de Câmara Municipal, realizada no dia 05 de novembro de 2019, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

1. Aprovada por unanimidade a proposta número 251/2019/CM, referente à Atribuição de apoio à A.S.T.A 

- Associação de Artes e Sabores de Tavira - Comemoração do São Martinho - 2019; 

2. Aprovada por unanimidade a proposta número 252/2019/CM, referente à Atribuição de apoio à 

Associação Cultural Rock da Baixamar para adaptação de armazém a espaço multiusos; 

3. Aprovada por unanimidade a proposta número 253/2019/CM, referente à Atribuição de apoio à 

Associação Uma Porta Amiga - Equipamento para cumprimento de medidas de autoproteção para o 

CAFAP - Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental; 

4. Aprovada por maioria a proposta número 254/2019/CM, referente à Assunção de compromissos 

plurianuais – Delegação de competência na Presidente da Câmara Municipal – n.º 3 do artigo 6.º da Lei 

dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas (LCPA); 

5. Aprovada por unanimidade a proposta número 255/2019/CM, referente a Doação de espólio 

documental Pautas Musicais dos Ranchos Folclóricos de Tavira, da autoria de Júlio António Correia; 

6. Aprovada por unanimidade a proposta número 257/2019/CM, referente à Suspensão parcial do Plano 

Diretor Municipal de Tavira - Ampliação do cemitério de Luz de Tavira. 

Para constar e produzir efeitos legais se publica 
o presente Edital e outros de igual teor que vão 
ser afixados nos lugares públicos de costume.  

 

Paços do Concelho, 05 de novembro de 2019 

A Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 
Documento assinado digitalmente. Quando impresso, constitui uma cópia autenticada do original, desde que validado pelo selo branco da câmara 
municipal.  
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